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POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA
I GOVORA SUVAG
KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10
10000 ZAGREB

POTREBE ZA RADNICIMA
Broj biltena: 135

ZAGREB, 14.7.2016

PEDAGOG/INJA
Radno mjesto
Broj: 1361937
Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 14.7.2016
Natječaj vrijedi do: 22.7.2016
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
Opis poslova:
- sudjeluje u planiranju i programiranju rada, u pripremi i obavljanju poslova u neposrednome
pedagoškom radu,
- sudjeluje u analiziranju i vrednovanju djelotvornosti odgojno-obrazovnog rada,
- sudjeluje u uvođenju odgovarajuće pedagošku dokumentaciju i obavlja druge poslove na
unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti,
- sudjeluje u radu stručnog dijagnostičkog tima u suradnji s voditeljem tima,
- sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu,
- sudjeluje u davanju mišljenja potrebnog u predlaganju promjene oblika školovanja učenika,
- sudjeluje na sjednicama Vijeća učitelja i rehabilitatora,
- sudjeluje u praćenju odgojno-obrazovnih problema, te utvrđuje stanje rada kod pojedinaca i
skupina, odnosno škole u cjelini, predlaže pedagoške i didaktičko-metodske mjere radi otklanjanja
nedostataka i unapređivanja rada,
- surađuje u izradi programa odgojno-obrazovnog rada, pruža nastavnom osoblju pomoć u
metodici toga rada,
- prati dostignuća iz područja svoje struke, sudjeluje u programima stručnog usavršavanja,
- sudjeluje u organizaciji slobodnih aktivnosti, produženog i cjelodnevnog boravka u školi,
dopunske nastave, izleta, ljetovanja i sl.,
- sudjeluje u izradi statističkih izvješća o učenicima,
- sudjeluje u pravodobnom upisivanju podataka i izmjene podataka o učenicima u e-maticu,
- surađuje sa stručnjacima i stručnim službama u Poliklinici i izvan nje, u svojoj struci,
- obavlja i druge stručne poslove po nalogu ravnatelja/ice i pomoćnika/ice ravnatelja/ice,
voditelja/ice odjela i voditelja/ice.
Potrebna zvanja: VSS - mag. pedagogije.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslike rodnog lista, domovnice, diplome,
uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci i elektronički zapis HZMO-a o
radnopravnom statusu.

Poslodavac
Poslodavac: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
Kontakt: pismena zamolba: Ulica kneza Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:
ZLATA BOTIĆ
ZAGREB, 14.7.2016

